LED Lights

MANUAL DE UTILIZARE
Cu ajutorul celor șase lămpi din set puteți să creați diferite modele, după preferințele dvs., și
să vă bucurați de un ambient plăcut.
Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare atașate și păstrați-le pentru
o consultare ulterioară.

PACHETUL CONȚINE
6x lămpi LED
1x cablu de încărcare AC/DC 12V
1x manual de utilizare
1x an garanție

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Sistemul LED modular se formează din module hexagonale prin îmbinare magnetică. Lămpile
se pot combina în diferite modele iar intensitatea luminii se poate regla.
Senzorul detectează atingerea utilizatorului și astfel, reglează nivelul de intensitate a fiecărei
lămpi.

1. Alegeți suprafața pe care doriți să creați modelul. Asigurați-vă că priza se află în
apropierea cablului.
2. Conectați cablul inclus în pachet la partea din spate a unei lămpi.
3. Faceți două găuri în perete pentru cuiele pe care veți prinde lămpile.
4. Folosiți lipici sau alte materiale de fixare pentru a asigura stabilitatea lămpilor,
îndeosebi dacă veți crea modele din mai multe lămpi.
5. Uniți marginile magnetice ale lămpilor.
6. Când toate lămpile se află la locul său, apăsați-le ușor cu mâna și reglați nivelul de
intensitate a luminii.
7. Nu apăsați lămpile cu o putere mare!
8. Bucurați-vă de decorul original și de lumina plăcută.
AVANTAJE
Setul MagicLights conține șase lămpi hexagonale albe pe care le puteți uni pentru a forma
modelul dorit.
Fiecare lampă poate fi aprinsă și stinsă după dorință doar printr-o atingere. În acest mod puteți
aprinde doar câteva lămpi, creând astfel diferite modele, bucurându-vă în fiecare zi de un alt
ambient.

AVERTIZARE!
-

Nu apăsați produsul cu o putere prea mare.
Nu expuneți produsul la apă sau la foc.
Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
Folosiți doar adaptorul inclus în pachet!
Dacă veți observa că produsul are vreun defect, nu-l folosiți.
Trageți cu atenție cablul de încărcare din lampă și nu-l forțați. Scoateți-l ținând cu o
mână lampa, iar cu a doua mână scoateți cablul.
Înainte de a curăța lămpile asigurați-vă că sunt deconectate din rețeaua de energie
electrică. Curățați-le doar cu o cârpă umedă. Nu folosiți apă, săpun sau alți detergenți
sau ustensile ascuțite și dure.

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor

Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică
faptul că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți
arunca produsul conform regulamentelor, veți preîntâmpina posibilele urmări negative
asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mânuirii necorespunzătoare a
produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale.
Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele
competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de
unde ați cumpărat produsul.

Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor
CE valide.

